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Geachte mevrouw Mol,

Op 11 april 2019 heeft in uw gemeentehuis een overleg plaatsgevonden tussen
gemeente West Maas en Waal (mevrouw A. Mol, de heren~
en ) en Rijkswaterstaat (de heren ). Doel
van dit overleg was het bespreken van de resultaten van de conceptrapportage
'Onderzoek toepassingen grondstromen', rapportnummer A1805612AOO-R19-
370, versie 1.1, d.d. 1 april 2019 van RPS.

Tijdens het overleg is eerst gesproken over het proces van het totstandkoming
van het conceptrapport, de status en tot slot de inhoud. Hieronder ga ik hier
verder op in.

Proces
Door de gemeente is aan RPS gevraagd om administratie onderzoek te doen naar
de toepassing van grond en bagger in project Over de Maas. Hiervoor is door
onder andere Rijkswaterstaat een lijst met gedane meldingen aangeleverd en
zouden de resultaten van het onderzoek eerst met alle actoren worden besproken
alvorens de resultaten te verspreiden. Op 1 april is de conceptrapportage aan
Rijkswaterstaat geleverd, echter op 27 maart 2019 is door het bewonerscollectief
Dreumel tijdens een raadsvergadering ingesproken. Tijdens deze inspraak zijn
conclusies uit dit conceptrapport besproken. De gemeente stelt dat dit tegen de
afspraken was en dat dit niet had mogen gebeuren.

Status
De gemeente stelt dat het een concept is en dat het overleg is om de conclusies
uit de rapportage te bespreken.

Inhoud
Door Rijkswaterstaat wordt opgemerkt dat het onderzoek onvolledig is. Dit omdat
in het administratieve onderzoek alleen, de administratie van Brabob is ingezien.
Echter op basis van deze gegevens zijn wel conclusies getrokken over hoe het
bevoegd gezag Bbk (Rijkswaterstaat) en EVOA (IlenT) werkt.
De gemeente geeft aan dat zij contact opnemen met het onderzoeksbureau om
hen te verzoeken om ook de dossier van Rijkswaterstaat in te zien. Hier is door
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het onderzoeksbureau al een verzoek gedaan, Rijkswaterstaat heeft in reactie
hierop al een datum voorgesteld. Echter een definitieve afspraak is nog niet
gemaakt. Wel gaan wij als Rijkswaterstaat er van uit dat naar aanleiding van deze
afspraak zal leiden tot een beter rapport.

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Oatunr
15 april 2019

Rijkswaterstaat zou een lijst met bevindingen opstellen, welke ik als bijlage aan
deze brief zal voegen

Met vdiendelijke groet,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd Mandhaving Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,
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Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Bijlage

In opdracht van de gemeente heeft RPS een opdracht gekregen om een
administratief onderzoek te doen naar de grondstromen in kader van het Besluit
bodemkwaliteit (hierna 'Bbk'enoemd).

Oatunr
15 april 2019

In paragraaf 1.3. is dit als volgt verwoord: "Kunnen de grondstromen terug
gevolgd worden naar hun herkomst en biedt de achterliggende milieuhygienische
bewijsmiddel voldoende inzicht/borging met betrekking tot de toegepaste
milieuhygienische kwaliteit?". Is hier met het huidige onderzoek voldoende inzicht
over gecreeerd? Vanuit Rijkswaterstaat is het antwoord: Nee omdat...

Kort samengevat
1. Het rapport geeft geen inzicht in de borging met betrekking tot de

toegepaste milieuhygienische kwaliteit. Dit omdat niet inzichtelijk is
gemaakt op welke manier het Bbk bevoegd gezag dit borgt (omdat dit niet
is geverifieerd).

2. Het beschreven wettelijk kader is onvolledig. De circulaire en de vigerende
BRL's (en alle wijziging die sinds 30 november 2018 in werking zijn
getreden incl. beschrijving overgangsrecht).

3. Mede als gevolg van ad.l zijn conclusies getrokken die niet geverifieerd
en/of zijn onderbouwd met concrete overtreding van een artikel

4. Onduidelijk is of de getrokken conclusies betrekking hebben op een
tekortkoming vanuit toezicht of een tekortkoming in de wetgeving

5. Het rapport bevat veel vage termen, zoals:
a. 'mogelijk',
b. 'nagenoeg',
c. 'vooral',
d. 'over het algemeen',
e. 'globaal'.

etc.
Deze termen kunnen door elke lezer op een eigen manier geinterpreteerd
worden.
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Onvolledige beschrijving
Paraoraaf 2.1 Inleidino
Mis in de inleiding dat hier sprake is van een ontwikkeling van landbouwgebied
naar natuur. Dat het oorspronkelijke plan was om dit te realiseren met een
gesloten grondbalans te doen, maar dat er een wijziging heeft plaatsgevonden om
meer grond te mogen winnen en toepassen. Dit is mogelijk gemaakt door een
wijziging van de omgevingsvergunning en de ontgrondingsvergunning! Deze zijn
afgegeven door het bevoegd gezag. In dit geval de provincie Gelderland.
Op deze wijziging heeft RWS geen invloed op gehad, wel betekende dit dat wij
hierdoor op basis van het Bbk meldingen en toezicht op de toepassing van grond
moesten gaan invullen.

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Oatunr
15 april 2019

Paraaraaf 2.2. zoraen in/voor de omaevina
1'linea; Focus ligt wel erg op buitenlandse specie wat maar 30% is. 70'/e
Komt uit Nederland en is van hetzelfde soort; toepasbare grond en bagger.
2 alinea; Het standstill beginsel voor GBT obv Bbk van 2008 is met betrekking tot
GBT afwijkend van het generieke kader van het Bbk.
Voor GBT is een specifiek kader ontwikkeld. Sprake mag zijn van een tijdelijke
verslechtering en na opvullen dient de GBT te worden afgedekt met een schonere
leeflaag (gebiedskwaliteit).

4'linea; Klopt dat e.e.a. meer onder druk komt te staan. De plas zou in eerste
instantie ontstaan door landbouwgebied om te vormen tot natuurgebied. In het
oorspronkelijke plan zou er nooit sprake was van een diepe plas.
Met de wijziging in de uitvoering is er tijdelijk sprake van een diepe plas.
Over het verondiepen is inderdaad discussie over de waarde van diepe plassen.
Voor de volledigheid wil ik u ook wijzen op het STOWA kennisdocument; «Een
heldere kijk op diepe plassen":
httos://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202010
/STOWA%202010-38.odf

Wettelijk kader (hoofdstuk 3l
In dit hoofdstuk is niet de totale werking van het Bbk beschreven.
Hier ontbreekt de circulaire diepe plassen. Daarnaast is de beschrijving van de
Regeling bodemkwaliteit (hierna 'Rbk'enoemd) onvoldoende. In dit stuk zijn niet
alle wijzigingen die sinds 29 november 2018 van kracht zijn beschreven en is de
koppeling naar de BRL's en NEN-normen welke in het Rbk worden genoemd niet
beschreven.
De BRL's en NEN-normen ontbreken in dit hoofdstuk.
Paraoraaf 5.2.2 sub oartilkeurina
Beschrijving is onvolledig. Volgens de beschrijving is alleen bij het verdacht zijn op
asbest de verplichting om op 2.000 ton te bemonsteren. Er zijn meer
verplichtingen.
Wijziging van de BRL1001 welke pas na 29 november 2018 in werking zijn
getreden (en mogelijk nog niet eens verplicht zijn voor het milieuadviesbureau).
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Conclusies in de tekst (hoofdstuk 5 en 6)
Doordat door RPS niet bij RWS heeft geverifieerd of aannames kloppen en RWS
geen inzicht heeft in welke 23 meldingen zijn onderzocht, is het voor RWS in een
alle gevallen onmogelijk om concreet in te gaan op de conclusies.

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Oatunr
15 april 2019

Hierb ij puntsgewijs de opmerkingen op het stuk:
paragraaf 5.1, laatste alinea; Geconcludeerd wordt dat de 161 "extra"
partijen nog geleverd moet worden. Dit is onjuist omdat bij deze 161 ook
partijen zitten die:

a. ontoereikend zijn en ontoereikend blijven (en mogen niet worden
toegepast;

b. gemeld zijn, maar worden niet geleverd (bijv. naar een andere
locatie gegaan;

c. ten behoeve van het verkrijgen van een EVOA gemeld zijn.
paragraaf 5.2.1, onder figuur 5.2; geconcludeerd wordt, op basis van de
Bbk-meldingsformulieren, dat RWS in 'geen van de gevallen heeft
gevraagd om een EVOA-nummer'. Dat klopt, maar de reden is niet
gevraagd aan RWS. [geen verplicht veld in het meldingsformulier,
wordt wel opgevraagd voor toepassing]
paragraaf 5.2.2., onder figuur 5.4, de conclusie is dat het 'nagenoeg
overeen komt'n 'grotendeels gedekt door het bewijsmiddel'. Wat wordt
hiermee bedoeld en wat zijn de verschillen concreet.
Paragraaf 5.2.2 sub partijkeuring, bladzijde 17 2'linea. Gesteld wordt
dat deze niet zijn te controleren. Dat klopt, dat was wettelijk zo geregeld.
[met de wijziging van het Rbk op 29 november 2018, is
vooronderzoek verplicht geworden]
Paragraaf 5.2.2 sub partijkeuring, bladzijde 17 3'linea. Gesteld wordt
dat over het algemeen gebruik wordt gemaakt van het standaard C2-
pakket. Dat klopte. [met de wijziging van het Rbk, wordt op basis
van het vooronderzoek meer historie bekend en kan er gerichter
naar parameters gekeken worden]
Paragraaf 5.2.2 sub partijkeuring, bladzijde 17 4e alinea en de drie punten
daaronder. Gesteld wordt dat afwijkingen ten opzichte van de norm zijn
aangetroffen. Hier kan inhoudelijk niet op ingegaan worden aangezien
RWS geen zicht heeft op welk rapport dit is geconcludeerd. Concreet
ontbreekt bij alle 3 de punten welke artikel en of beschrijving in de BRL is
afgeweken
Paragraaf 5.2.2 sub NEN5720, bladzijde 18 en de twee punten. Gesteld
wordt dat afwijkingen ten opzichte van de norm zijn aangetroffen. Hier
kan inhoudelijk niet op ingegaan worden aangezien RWS geen zicht heeft
op welk rapport dit is geconcludeerd. Concreet ontbreekt bij beide punten
welke artikel en of beschrijving van de NEN5720 is afgeweken
Paragraaf 5.2.2 sub productcertificaat, bladzijde 19, mis 1 punt. Blijkbaar
is voldaan aan de gestelde eisen van het Bbk. Waarom is dit niet
beschreven?
Hoofdstuk 5, vraag 1, 1'linea. Conclusie is dat de herkomst niet
herleidbaar is. Zoals eerder door RPS beschreven is de herkomst hier niet
van belang aangezien voldaan is aan de certificaateisen (ik weet bij
baksteen van welke fabriek de steen komt, maar niet waar de klei
vandaan komt).
Hoofdstuk 5, vraag 1, 2'linea. Conclusie is dat de er geen aandacht is
besteed aan achterliggende bewijsmiddelen. Op basis waarvan is dit
geconcludeerd? Aan het bevoegd gezag, RWS, is dit niet gevraagd.
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Hoofdstuk 5, vraag 3, laatste 2 alinea'. gesteld wordt dat specifieke
parameters ontbreken en dat algemeen wordt gesteld 'niet verifieerbaar'ordt

gesteld. Op basis waarvan is dit geconcludeerd?
Hoofdstuk 6, 2'olletje. Is dit een overtreding? Door ontbreken van
verificatie wordt gesteld dat er geen nadere informatie wordt opgevraagd.
Op basis waarvan is dit geconcludeerd?
Hoofdstuk 6, 3'olletje. Mis de conclusie. Er is voldaan aan de eisen.
Hoofdstuk 6, 4', 6'n 7'olletje. Zijn dit tekortkomingen waar RWS niet
op heeft gehandhaafd of zijn dit tekortkomingen in de wetgeving
waardoor RWS hier niet op kon doorvragen?
Hoofdstuk 6, 5'olletje. Is er wel of niet voldaan aan de NEN5720? Zijn
dit tekortkomingen waar RWS niet op heeft gehandhaafd of zijn dit
tekortkomingen in de wetgeving waardoor RWS hier niet op kon
doorvragen?
Hoofdstuk 6, 9'olletje. Geconcludeerd wordt dat bij bewijsmiddelen
weinig of geen vragen worden gesteld in de bekeken dossiers. Op basis
waarvan is dit geconcludeerd? Verificatie bij RWS is niet gedaan en kan
niet juist zijn aangezien de afgelopen jaren gemiddeld 35e/8 van de Bbk-
meldingen ontoereikend worden verklaard.
Paragraaf 6.1, laatste sub punt 1. Is een open deur en ook een wens van
de toezichthouders van RWS
Paragraaf 6.1, laatste sub punt 2. Is een open deur en door de wetgever
ingecalculeerd risico
Paragraaf 6.1, laatste sub punt 3. Is dit nagevraagd bij de wetgever?
Paragraaf 6.2, punt 1. Gesteld wordt dat verbetering noodzakelijk
/gewenst is. Concreet betekent dit...
Paragraaf 6.2, punt 2. Er moet betere controle uitgevoerd worden. Op
basis waarvan is dit geconcludeerd?
Bijlage 1. Zoals hierboven al beschreven geeft de tabel een onjuiste
weergave. Is door RWS niet op een tekortkoming gehandhaafd of is het
een tekortkoming in de wetgeving?

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Oatunr
15 april 2019
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